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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS (70 pontos)

Observações:

 Esta prova contém 4 (quatro) questões discursivas.

 Responda às questões propostas, nas folhas que se encontram ao final do caderno.
Não serão consideradas anotações feitas nas folhas dos enunciados nem folhas de
rascunho.

 A dissertação deverá ser desenvolvida nas folhas destinadas a este fim.
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1ª QUESTÃO

“A história  da  sociedade  industrial  britânica  constitui  um  caso  particular  –  o
primeiro e às vezes o mais importante – do fenômeno geral da industrialização dentro do
regime capitalista, e, para assumirmos uma perspectiva ainda mais dilatada, do fenômeno
geral de qualquer industrialização. (...)

Mais genericamente, a história da primeira e mais duradoura potência industrial e
capitalista não pode deixar de explicar o surgimento da industrialização como fenômeno na
História do mundo.” 

(HOBSBAWM, Eric.  Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Rio de Janeiro:  Forense,
1983, 3a ed. , p. 20-21) 

O  texto  acima,  do  historiador  inglês   Hobsbawn  ,   ao  caracterizar  a
importância da Revolução Industrial Inglesa menciona  também  sua influência no
processo industrial  ocorrido  com a difusão desse movimento à outras regiões.  No
sentido de aprofundar essa discussão, faça uma  análise comparativa  identificando as
semelhanças e diferenças entre o processo de industrialização da Inglaterra, Estados
Unidos  e  Alemanha.   Tal  análise  deverá  considerar  os  desdobramentos  políticos,
sociais e culturais destes processos.

(valor: 20 pontos)

2ª QUESTÃO
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“Intimamente  ligada  ao  modelo  de
independência  da  América  colonial,  a
forma  de  governo  republicano,  por  sua
vez  interligada  aos  princípios  da
democracia,  não  atraía  políticos
reformistas,  defensores  fervorosos  do
projeto  de  emancipação.  A  idéia  de
emancipação  então  defendida  não
implicava  rupturas  bruscas  e  perigosas:
“Será  possível  V.A.R.  ignore  que  um
partido  republicano  existe  semeando  ...
em muitas províncias do Brasil” (...)
Naquela conjuntura  de reorganização do
mundo ocidental, em termos de adoção de
novas  formas  e  sistemas  de  governo,  o
destino do Novo Mundo, justamente por
encontrar-se  em  fase  inicial  de  sua
organização  política,  ligava-se
inexoravelmente  à República.  Haja vista
os  exemplos  dos  novos  países  vizinhos,
cujos  estados  de  desordem  inquietavam
os espíritos reformistas do Brasil. Quanto
à forma de governo dos Estados Unidos
da  América  –   que  constituía  modelo
referencial  às  experiências  de
movimentos  republicanos  no  Brasil  –
apesar  de  geralmente  respeitada  pela
geração de Independência, era vista como
uma  experiência  ainda  não  consolidada,
além  de  entendida  como  adaptável  às
condições do Brasil.”

(LYRA,  Maria  de  Lourdes  Viana.  A utopia  do
poderoso  império. Rio  de  Janeiro:  Sette  Letras,
1994.)

“E  as  idéias  francesas?  E  o  Contrato
Social  de  Rousseau?  Bem,  não  há  que
exagerar.  Ninguém nega que  em toda  a
América  espanhola  houve  intelectuais,
com  ou  sem  batina,  que  se  deixaram
seduzir  pelo  enlevo  de  uma  sociedade
democrática, livre, não dogmática. Não se
pode  negar  que  tenham  tido  maior  ou
menor  influência  na  redação  de
documentos,  nas campanhas dos jornais,
na elaboração das Constituições. Mas daí
a serem capazes de influir numa mudança
das  estruturas  mais  profundas  da
sociedade há um mundo de distância. (...)
“E  os  povos?  Lutaram  pela
independência?  Digamos  que  onde  os
chefes levantaram bandeiras de redenção
social  ou,  mais  modestamente,  de
melhores  condições  de  vida,  os  povos
lutaram. Mas, entenda-se bem, mais que
pela  independência,  lutaram  pela  terra,
pelo pão e pela liquidação do servilismo.
Com Artigas no Uruguai, com Hidalgo e
Morelos no   México,  levantaram  armas
contra  a  Coroa.  Na  Venezuela  as
multidões  de  oprimidos  das  regiões
planas que acompanharam Boves lutaram
pela  causa  oposta.  (...)  Na  melhor  das
hipóteses,  quando  se  proclamaram  em
favor  da  independência  foi  porque
associaram-na à sua redenção.”  

(POMER, Leon.  As Independências  na América
Latina. 2 ed. São Paulo: Global, 1981.)

A partir dos elementos históricos contidos nos mini-textos, faça uma análise crítica
comparativa dos processos de “independência” da América espanhola e portuguesa. 

 (valor: 15 pontos)



3ª QUESTÃO

“Alienação das consciências em função de certos padrões de consumo, aprofundamento das
desigualdades sociais, espoliação de riquezas nacionais e sangria financeira foram algumas
das conseqüências relevantes das multinacionais para os países onde se instalaram e cuja
soberania  usurparam.  Politicamente,  tal  processo  foi  comumente  acompanhado  da
implantação  de  um  Estado  tecnoburocrático  e  autoritário.  Os  monopólios  estrangeiros
normalmente desenvolveram, em tal conjuntura, uma capacidade própria de ação e pressão
política  e  os  governos  atrelados  a  semelhantes  interesses  geralmente  só  conseguiram
viabilizar tal projeto desenvolvimentista restringindo o espaço das massas populares – pela
repressão e pela ideologia.”
(LOPEZ, Luiz Roberto.  História da América Latina . Porto Alegre, ed. Mercado Aberto,
1989, p. 172.)

Analise o papel dos Governos Militares no desenvolvimento econômico da América
Latina,  destacando o caso argentino ou o caso chileno.

(valor: 15 pontos)



4ª QUESTÃO

“A  produção  sobre  a  História  a  ser
ensinada, proposta nos currículos oficiais
que  estão  circulando  no  meio
educacional,  se  constitui  como  um
conjunto heterogêneo, caracterizando um
momento peculiar  da História  do ensino
de História, no qual conteúdos e métodos
estão sendo reelaborados conjuntamente.
 (...)  As  introduções  dos  textos  oficiais
reiteram, com insistência, que o ensino de
História,  ao  estudar  as  sociedades
passadas, tem como objetivo básico fazer
o aluno compreender o tempo presente e
perceber-se como agente social capaz de
transformar a realidade. 
(...)  A inovação  que  ocorre  quanto  aos
objetivos  é  a  ênfase  atual  ao  papel  do
ensino de História para a compreensão do
“sentir-se  sujeito  histórico”  e  em  sua
contribuição  para  a  “formação  de  um
cidadão crítico.”

(BITTENCOURT, Circe.(org).  O Saber Histórico
na Sala de Aula. 2 Ed. São Paulo: Contexto, 1998.
p. 12 e 19.)

 “A abertura  do  mundo  por  meio  das
grandes  navegações  significou,

certamente, o maior encontro de culturas
que jamais se vira até então. A expansão
geográfica havida entre os séculos XV e
XVI  acarretou  novas  visões  de  mundo,
por  parte  dos  portugueses,  em  primeiro
lugar.  Foram grandes as surpresas, com a
obrigação de se rever quase tudo o que até
então se sabia, ou de passar a saber o que
era até então ignorado. Universalizaram-
se  e  relativizaram-se  os  conceitos  de
humanidade,  de  natureza  e  de  cultura,
aceitando-se  a  unidade  do  gênero
humano.”

(Cf.  FALCON,  Francisco  José  Calazans.  As
estruturas mentais vigentes no mundo português à
época da expansão. Comunicação apresentada no
“Encontro  sobre  as  bases  da  formação  social
brasileira”, no Museu Histórico Nacional, Rio de
Janeiro,  06/08/1985.  IN:  ALBUQUERQUE,
Antônio  Luiz  Porto  e.  Os  descobrimentos
portugueses e o encontro de civilizações.  Rio de
Janeiro:  Nórdica/  Fundação  Cultural  Brasil  –
Portugal, 1999. p.122.)

Com base nas propostas curriculares dos PCNs e nas concepções atuais da História,
elabore  um plano  de  aula,  para a  primeira  série  do Ensino  Médio,  sobre  o  tema
Encontro  de  culturas na  América  Ibérica,  levando  em  conta  perspectivas
interdisciplinares.

(valor: 20 pontos)



SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO  (Valor:   30 pontos)

Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, em dois planos de análise:

a) no nível  historiográfico,  apresentando (ou comparando) duas  abordagens distintas
para o tema;

b) no nível  pedagógico,  destacando os  conteúdos essenciais  ao Ensino Fundamental
e/ou Médio, dentro das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais para este
tema.

Você deverá elaborar uma dissertação de, no mínimo, três e, no máximo, cinco páginas.
Se desejar, utilize as folhas de rascunho, sem destacá-las do corpo da prova. Entretanto, para
efeito de avaliação, o rascunho não será considerado.

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO 

1. O escravismo greco-romano.

2. Do Medievo ao Moderno: mudanças e permanências na construção da modernidade.

3. O mundo do trabalho na América Colonial.

4. Iluminismo e Revoluções na crise do Antigo Regime.

5. Liberalismo e Nacionalismo na Europa do século XIX.

6. Guerra Fria: o conflito politico-ideológico pós-45.

7. O Império do Brasil: formação e consolidação do Estado Monárquico.

8. A República Velha nos anos 20: manifestações culturais, sociais e políticas.

9. A Era Vargas (1930-1945): Estado, Nação e Cultura.

10. Estado e Sociedade no Brasil entre 1945 e 1964.
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